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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .وبعد... للعاملني  رمحة   والصالة والسالم عىل املبعوث  , العاملني  احلمد هلل رب  

  .ه املشهورةرسائل   يوطي من ضمن  فهذه إحدى رسائل السُّ 

م" عليه يف معنى حديث   دَ ؤال ورَ عن ُس  وهي عبارة    .عنه جاَب فأَ  "التكبري جز 

. خعي رمحه اهلل إبراهيم النى  التابعي  ه من قول جازما  بأنى . معناه ه يفما حَضَ  رَ كَ وذَ 

ثون فَق وهبذا اتى   .  ملسو هيلع هللا ىلص رفوعا  عن النبي  مَ  نه ال يصحُّ أَ  ,املحد 

. خمطوطات  وله . يوطيللسُّ  "احلاوي للفتاوي"ضمن كتاب  طبوعة  مَ  والرسالةُ 

وعليها .  وواضح   جيد   بخط   مكتوبة   .رىالقُ  م  أُ  يف جامعة  مصورة  خمطوط  منها 

 .يف ضبط النص   -بعد اهلل  -اعتمدُت 

 . وكتبه عبد السالم بن حممد العامر 

  .للهجرة 9449/  1/  91. بريدة. القصيم 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُ
 : قال السيوطي رمحه اهلل 

ُ
 
ُ.ُمسألة

 ييدا  هم تأَ بعض   ويف قول   ".م  جز   التكبريُ " والسالمُ  يف قوله عليه الصالةُ 

ََ إالى  بالتكبري   ق  مل ينط   .ه عليه الصالة والسالمأنى  ,قتضاهملُ    .زوما   

و أَ  و حسن  أَ  هل هو صحيح   .هبوت  ثُ  , وعىل تقدير  ؟م الأَ  ثابت   هل احلديُث 

ه عىل سند   للكالم   َض ن تعرى ومَ  .؟هن رجالُ ومَ  .؟لامءه من العُ َج ن خرى ومَ  .؟ضعيف  

 .؟و الأَ  .فيها شرتط اجلزمُ هل يُ  .؟املسألة   كم  يف ُح  التحقيُق , وما ؟ئمةه من الَ ومتن  

 .؟م الأَ  فيها نص   .ريض اهلل تعاىل عنه وهل للشافعي  

ُ:اجلواب
  .ثابت   فغريُ  ا احلديُث أمى 

 حديُث : "حاديث الرشح الكبريختريج أَ "يف  حجر   قال احلافظ أبو الفضل ابنُ 

حكاه عنه  .عي  خَ إبراهيم النى ام هو من قول  وإنى  ,له صَل ال أَ  ."م  جز   التكبريُ "

 . ( )انتهى .الرتمذيُّ 

                                                           

ه .البن حجر( 9/992)التلخيُص احلبري ( 9) ومعناه عند الرتمذي  وَأيب داود واحلاكم من  :ومتام كالم 

وهو . الصواُب موقوف  : "العلل"وقال الدارقطني يف . "حذُف السالم  ُسنىة  "حديث أيب هريرة بلفظ 

َة بن  عبد  الرمحن  ُقرى
 . وهو ضعيف  اخت لف فيه. من رواية 

الم  اإلرساُع به .تنبيه: ثم قال ابن حجر   ا ابُن الثري يف . "جزم"بقوله  وهو املراد. حذُف السى وأمى

ان  : فقال "النهاية" ُن آخُره, وال ُيعرُب التكبريُ , معناه أنى التكبرَي والسالَم ال ُيمدى وَتب َعه , بل ُيسكى

 . وهو ُمقتىض كالم  الرافعي  يف االستدالل به عىل أنى التكبرَي جزم  ال ُيمدُّ . امُلحبُّ الطربيُّ 
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________________________ 

 لنى استعامَل لفظ اجلزم يف ُمقابل  اإلعراب  اصطالح  حادث  لهل  , وفيه نظر   :[ابن حجر] قلت 

  .حجر انتهى كالم ابن  . ةفكيف ُُتمُل عليه اللفاظ النبويى . ةالعربيى 

: ابُن املبارك: عيلُّ بن حجر قالقال . هذا حديث  حسن  صحيح  قال : قال الرتمذي بعد رواية احلديث

ا   التكبري : أنه قال, وُروي عن إبراهيم النخعي  . وهو الذي َيستحبُّه أهُل العلم. يعني أن ال مَتده مدى

الُم جزم  , جزم    . انتهى كالم الرتمذي. والسى

ابن   قول   مثَل  روى عن أيب عبد اهلل البوشنجي   ثمى  .(9/981) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف 

 .املبارك

م أنى : قلت  د به قُ  احلديَث  وتقدى عن الزهري عن أيب سلمة عن  -وهو ضعيف   -رة بُن عبد الرمحن تفرى

ة .أيب هريرة ه واختلف عىل قرى   .يف رفع ه ووقف 

 .وضعىف احلديَث اإلماُم أمحُد وغريه 

 .منكر حديث   :"العلل"وقال أبو حاتم يف  

 .انتهى. وال موقوفا  . ال يصحُّ مرفوعا   :القطانقال أبو احلسن بن  

 . خرىأُ  أقوال   ."حذف السالم"ديث قيل يف معنى حو

ثمى إنى ما  :قال. قوَل ابن  املبارك ذكر بعد أن   :(3/378) "فيض القدير"املناوي يف  كام حكاه :فقيل

ر من كون املراد بحذف السالم ما ُذك َر هو ما درُجوا عليه ه بَُّسعة , تقرى لكن رأيُت الديلميى فَّسى

ال   :"ُسنة  "فقال عقب قوله . القيام بعد السالم  من الصالة  .انتهى .يعني إذا سلىم يقوُم عج 

اخلالف يف  :فقال (9/979) "الفروع"ابن مفلح يف العالمة حممد بن عيل  ذكرهما  يف معناهوقيل 

 . متيم أطلقهام ابنُ . السالم معنى حذف  

حيح. وعىل الناس. , ويمده يف الصالةطولهحذُف السالم هو َأالى يُ  :إحدامها جزم به يف  ,وهو الصى

 . ورشح ابن رزين وغريهم ,املغني والرشح

 :وىل, وإخفاء الثانية, قال يف التلخيصهو اجلهُر بالتسليمة الُ . حذف السالم: والرواية الثانية

 .انتهى كالمه .الم يف َأظهر الروايتنيالسى  وهو حذُف  ,تكون التسليمة الثانية َأخفى نة أن  والسُّ 

عن حديث  َل ئ  أبا عبد اهلل ُس  إنى  :قال إسحاق بن إبراهيم :(9/499) "اآلداب الرشعية"قال يف و 

السالم : إىل القوم فيقول الرجُل  يءَ َي  هذا أن  : قال أبو عبد اهلل ."سنة السالم حذُف " ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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ه عن النخعي  عىل إسناد   وقد وقفُت 
( ).  

  عن حييى بن   "فهمصنى "الرزاق يف  قال عبدُ 
 
 :براهيمُ إقال  :غرية قالعن مُ  العالء

"دُّ مَ ال يُ  :يقول .م  جز   التكبريُ "
( ).  

________________________ 

 .هف أبو عبد اهلل صوتَ , وخفى ل السالم عليكمولكن ليقُ  ,ه شديدا  بو عبد اهلل صوتَ هبا أَ  ومدى  ,عليكم

 .انتهى. يقول هكذا: قال

وكان ُمفتي أهل , عائشَة ُرؤيارَأى : قال العجيل. أبو عمران الكويف الفقيه. بن قيس إبراهيم بن يزيد (9)

يا قليَل التكلُّف, الكوفة : قال الشعبي. اج  من احلجى  تف  مات وهو خُم . وكان رجال  صاحلا  َفقيها  ُمتوق 

وقال  ,عبيمن مراسيل الشى  إلى  حبُّ مراسيل إبراهيم أَ : وقال ابن معني, ما ترَك َأحدا  أعلَم منه

 عن عبد   ثتكم عن رجل  إذا حدى  :فقال إبراهيم ؟بن مسعودال عن  د  سن  أَ  :إلبراهيم قلت :العمش

مات : قال أبو نعيم .اهلل عن عبد   واحد   اهلل فهو عن غري   قال عبدُ  :وإذا قلُت  ,اهلل فهو الذي سمعُت 

  .28بن ا :وقيل ,سنة 41بن اوهو  :وقال غريه, 19سنة 

هذا مل  :قال .فعائشةُ  :له فقلُت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   من أصحاب   مل يلَق النخعيُّ َأحدا  : قال ابن املديني 

حيفة وزيد ى أبا ُج وقد رأَ  .وهو ضعيف   .سعيد بن أيب عروبة عن أيب معرش عن إبراهيم يروه غريُ 

  .اسعبى  بن  امن  ومل يسمع   .أيب أوَّف رقم وابنَ أَ  بنَ 

يب عن أَ  إىل سعيد   صحيح   حبان بسند   بنُ اذكرها  .عن أيب معرش ورواية سعيد  [ ابن حجر: ]قلت 

ُأدخل : معني بنُ اوقال  ."محرأَ  ى عليها ثوبا  فرأَ أنه دخل عىل عائشة " ,ثهمإبراهيم حدى  أنى  ,معرش

 ,ومل يسمع منها . عائشةالى من الصحابة إ أحدا   مل يلَق  :وقال أبو حاتم ,وهو صغري   .عىل عائشة

  .ومل يسمع منه .نسا  أَ  دركَ وأَ 

 الى إ نس  عن أَ  سندَ ال نعلم إبراهيم أَ  :قال البزار .إلبراهيم عن أنس ويف مسند البزار حديث   :قلت 

من  كثر  هو مُ  :وقال احلافظ أبو سعيد العالئي. رسل  مُ  عيل   النخعي عن :رعةوقال أبو زُ  .هذا

. سعود  بن مَ ارسله عن ذلك بام أَ  البيهقيُّ  وخصى  ,وا مراسيلهحُ ئمة صحى من الَ  ومجاعة   ,اإلرسال  

 .(9/922) "التهذيب"حجر يف  قاله ابنُ 

 .هبذا اإلسناد( 9223) "املصنف"أخرجه عبد الرزاق يف ( 9)

اوإسنادُ    .لكن له طريق آخر سيأيت. ه ضعيف  جدى
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و أَ  ,خعيا من الراوي عن النى إمى  .وهذا التفسريُ  ,ا  فَّسى مُ  هكذا وقع يف الرواية  

 .ثرالَ  جوع إليه يف تفسري  وىل بالرُّ منهم أَ  وكل   ,الرزاق ن عبد  و م  أَ  ,يىمن حَي 

  ( )"النهاية"الثري يف  وابنُ  ,( )"حالرشى "افعي يف الرى  مامُ اإل يضا  ه بذلك أَ وفَّسى 

________________________ 

 الَبَجيل َأبو سلمة 
 
ه .حييى بُن العالء  . متفق  عىل ضعف 

اب  يضُع احلديَث : محدقال أَ    .ليس بثقة  : معني وقال ابن  .كذى

 . مرتوُك احلديث  : وقال َعمرو بُن عيل  والنسائيُّ والدارقطنيُّ  

 .وهو ثقة. هو ابُن مقسم الضبي: وُمغرية 

يوطي يف  سعيد بن  "التكبري جزم"حديُث (: 9/1) "الدرر املنتثرة يف الحاديث املنترشة"قال السُّ

م, والَذان ": وزادعن إبراهيم النخعي من قوله,  "سننه"منصور يف  والتسليُم جَزم, والقراءُة جز 

م  .واملراد به عدَم التىمطيط والرتديد. "كانوا َيزمون التكبري": قال. وَأخرَج من وجه  آخر عنه. "جز 

 .انتهى كالمه

  .ب  قليلة من أواخرهاسنن سعيد بن منصور ال يوجد منه سوى َأبو :قلت

ب رُي َجَزم": أنىه قال ,يف حديث  إبراهيم :(9/239) "احلديثغريب "لكن قال ابُن قتيبة يف  , التىك 

م راءة َجز 
م, والق   .انتهى كالمه. َيرويه أبو معاوية عن العمش  عن إبراهيم "والتىسليم َجز 

ن ُشيوخ  َسعيد  هو  .أبو معاوية: قلت ير م  فالظاهُر أنىه َرواه عنه  .منصور بن   حممد بن خازم  الضى

نن  .واهلل أعلم. فالسنُد صحيح  . هكذا يف السُّ

ى ( 9)   ."فتح العزيز رشح الوجيز"أو  ."الرشح الكبري"املُسمى

ر يف املذهب, وعلوم كثرية .حممد القزويني ليب القاسم عبد  الكريم بن    قال . اإلمام البارع امُلتبح 

وكان ذا فنون, حسن السرية, : قال. أين مل أَر يف بالد العجم  مثَله أظنُّ : الشيخ أبو عمرو ابن الصالح

ا, مل ُيرَشح الوجيز بمثله ا للوجيز يف بضعة عرش َلد  ا كبري  بلغنا : قال. مجيل الثر, َصنىف رشح 

 .ىانته. َأو يف َأواخر السنة التي قبَلها بُقزوين, , وكانت وفاُته يف أوائلها624بدمشق وفاُته يف سنة 

  (.3/928)للنووي  "هتذيب السامء" 

م"يف حديث  النىَخع ي  :"جزم"يف مادة ( 9/747) "النهاية"قال ابن الثري يف ( 9) والتىسليم , التىكبري َجز 

م ان. "َجز  ُر ُحروف هام, َأراد أهنام الَ ُيمدى رُب أَواخ  ن, وال ُيع  رَب  . ولكن  ُيَسكى الم , فيقال اهلل أك  والسى
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 .(  )آخرون ومجاعة  

 ,هن آخرُ سكى بل يُ  ,ُب عرَ وال يُ  ,دُّ مَ معناه ال يُ  :فقال .الطربيُّ  حبُّ املُ  ( )غرَب وأَ 

 : بوجوه   ردود  وهذا الثاين مَ 

ر يف كام تقرى  .وىلاوي أَ الرى  إىل تفسري   والرجوعُ  ,الراوي ه لتفسري  خمالفتُ : هاحدُ أَ 

 .( )صولعلم الُ 

 .( )والفقه احلديث   هُل ه به أَ ه ملا فَّسى خمالفتُ  :الثاين

________________________ 

م اإلعراب, الَقط ع :واجلزم. علي ُكم ورمحة اهلل  كون. ومنه ُسّمي َجز   .انتهى. وهو السُّ

ف السالم يف الصالة ُسنىة"وفيه  :(9/198) "حذف"مادة وقال يف   ك اإلطالة  "َحذ  هو ختفيُفه وَتر 

ل عليه حديُث النىَخعي . فيه م"وَيدُّ م, التكبري َجز  الم َجز  الم وَقَطَعه فقد  "والسى فإنه إذا َجَزم السى

َفه وَحَذفه  .انتهى كالمه. َخفى

واملعنى اإلمساك عن  .اجلزم القطع :النخعي ه لقول  بعد ذكر  ( 9/999) "الفائق"قال الزخمرشي يف (  9)

مق فيها. إشباع  احلركات . واإلرضاب عن اهلمز  امُلفرط, وقطعها َأصال  يف مواضع  الوقف  , والتعُّ

 .انتهى. يف اجلملة َل والتسهُّ  .عىل طلب االسرتسال ويعمَل . وأن خَيت لَس احلركةَ . واملد  الفاحش

وأنى املحبى . هذاوأنه نصى عىل , الثري السابق كالَم ابن   وقد ذكرُت يف التعليق  .! رمحه اهللكذا قال ( 9)

م .الثري البن بع  االطربيى ت  .فانظره .كام قال ابن حجر يف كالمه املتقد 

الشافعي ثمى املكي . أبو العباس أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر الطربي :الطربي هو واملحبُّ  

ة. وحافظ احلجاز  بال ُمدافعة. شيُخ احلرم   وهو . "رشح غريب احلديث"منها . له ُمصنفات  عدى

 . هـ 914. وتويف رمحه اهلل 992ولد سنة . مفقود

 .للسبكي( 8/1)طبقات الشافعية الكربى  

الراوي  تفسريَ  أنى  .صولينيقي الُ ق  وحُم  الشافعي   ومذهُب  :(2/932) "رشح مسلم"قال النووي يف ( 3)

 انتهى .الف الظاهرإذا مل خُي  م  قدى مُ 

 :فقال اهلروي ,اختلف يف لفظه ومعناه :(9/913) "املقاصد احلسنة"قال احلافظ السخاوي يف (  4)

َع  تجُّ وحَي  ,بالسكون "اهلل أكرب  ", وقال املربد "أكرب"ون الراء من عوامُّ الناس َيضمُّ  بأن الذان ُسم 
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________________________ 

بل  .عرب التكبري, وال يُ انمعناه أنى التكبري والسالم ال ُيمدى : وقال يف النهاية. عربمُ  موقوفا  غريَ 

ُن آخره ركشُّ الطربي وَتب َعه املُحبُّ . ُيسكى وإن  كان . , وهو ُمقتىض كالم ابن  الرفعة, وعليه َمَشى الزى

الرمحن  من طريق عبد   "سندهم"خرجه الطياليس يف ويمكن االستشهاد له بام أَ . َأصُله الرفع باخلربية

 .(أي ابن حجر)وخالفهم شيخي . "تم التكبريفلم يُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   خلَف  صليُت " :أبزى عن أبيه قال بن  

 .ه  يف التلخيصفذكر كالمَ 

ا  فهو السنةمدُّ وال يَ  .ذف السالموحُي  :"اإلحياء"وقال الغزال يف  :السخاويثم قال   وكذا قال . ه مدى

ادرج السالم وال ييُ  أن   ستحبُّ إنه يُ  :مجاعة من العلامء  فرفعُ . الصوت وأنه ليس برفع  . مده مدى

 . غري املد الصوت  

  .ه املأمومسبقَ إلمام به لئال يَ معناه إرساع ا :قيلو 

ومما قيل فيه . ه اآلن يف معناهفهذا مما علمتُ . ورمحة اهلل .هو أن ال يكون فيه قوله :وعن بعض املالكية 

  .بمعنى عدم إجزاء غريه .احلتم :يضا  أَ 

ا لفظة  . امُلعجمة والذال  , هم بـاحلاء املُهملةبل قيىده بعُض . باجليم والزاي امُلعجمتني :(جزم)فـ  وأمى

أي . "قمت فاحذم, وإذا أَ لفرتسى  نَت ذى إذا أَ " :مر عُ  ومنه قوُل  .عةفاحلذم الَّسُّ  ,ومعناه رسيع

ومنه  ,عةالَّسُّ  .واحلذم يف اللسان :قال ,وكذا الَّسوجي من احلنفية .سيد الناس حكاه ابنُ  .رسعأَ 

  .كالم السخاوي انتهى. قيل لألرنب حذمة

( 837)وأبو داود السجستاين ( 9987)أخرجه الطياليس  ."التكبري تمُّ كان ال يُ "وحديث : قلت 

  .أبزى به عمران عن ابن   من رواية احلسن بن  ( 92388) "املسند"يف وأمحد 

  ."وإذا رفعَ  ,يعني إذا خفَض "زاد أمحد  

من  وإذا قامَ  .كربمل يُ  يسجدَ  أن   رادَ وأَ  .ه من الركوعَس رأ   معناه إذا رفعَ : وقال أبو داود السجستاين 

 .انتهى. كرب  السجود مل يُ 

 . َأيضا   اسم شيخه وقد اضطرَب يف. بل منكر  من َأجل احلسن  , احلديث إسناُده ضعيف  : قلت 

هذا : داود الطياليس قولهعن أيب  ونقَل البخاريُّ (: 9/971) "هتذيب التهذيب"قال ابن حجر يف  

  .انتهى .َهول   احلسنُ : هتذيب اآلثار"وقال الطربي يف . عندنا باطل  

 لنى إدخال املد  يف ابتداء اسم, التكبري جزم :(9/494) "بدائع الصنائع"قال الكاساين احلنفي يف  

. وقوله َأكرب, والشكُّ يف كربياء اهلل تعاىل كفر  . واالستفهام يكون للشك  , اهلل تعاىل يكون لالستفهام
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يف  عهودا  مل يكن مَ  .ةعرابيى اإل احلركة   عىل حذف   م  ز  اجلَ  إطالَق  أنى  :الثالث

 . عليه احلمُل  فال يصحُّ  .( )حادث   ام هو اصطالح  وإنى  ,ولالَ  الصدر  

ََ بالتكبري إالى  ق  نط  مل يَ  ملسو هيلع هللا ىلصه أنى " ا حديُث مى وأَ    ."وما  زُ  

 ه العظيمةَ فصاحتَ  لنى  ,ملسو هيلع هللا ىلصه كان هو الظاهر من حال   وإن   ,عليه فلم نقف  

 .قتيض ذلكتَ 

 .؟مُ اجلز   شرتطُ ا هل يُ وأمى 

 لنى  ,هصالتُ  وانعقدت   ,هتكبريُ  صحى  ( )عليه باحلركة   َف بل لو وقَ  ,ال .هفجوابُ 

________________________ 

 .انتهى كالم الكاساين. وَأفعل ال حَيتمل املدى لغة  , لنىه عىل وزن َأفعل, ال مدى فيه

َع موقوفا  غرَي ُمعرب ,بالسكون "اهلل أكرب"د وقال املرب   :وقوله  :قلت   .انتهى. وحَيتجُّ بأن الذان ُسم 

ا . كالمه حَيتمُل َأمرين  أو قصَد أنه لو نطَقها  .ها مع ما بعدهاصلُ وال يَ . كلامت الذان أنه يفصُل إمى

 قهاء املذاهب  من فُ  مجاعة  وقد نصى عىل هذين . وال ُيعرهبا الكلمة   عند آخر   َموعة فإنه يقُف 

 .رمحهم اهللربعة الَ 

ما مل . بذلك أذىن فال بأَس  صفة   أنى المَر واسع  فبأي   والصواُب . إىل دليل   تاُج وكال االحتاملني حَي  

 .و ما حُييل املعنىأَ  .خيرج إىل حد  التمطيط الزائد املمجوج

ا وصل تكبريتني مجيعا    اهلل أكرب اهلل إذا قال املؤذُن "عن عمر مرفوعا  ( 382)في صحيح مسلم ف. أمى

 ."فذكَر الذان.. أشهد أن ال إله إال اهلل : ثم قال, فقال َأحدكم اهلل أكرب اهلل أكرب. أكرب

. ُيستحبُّ للمؤذن أن  يقوَل كلى تكبريتني بنفس  واحد  : ناقال أصحابُ : "رشح مسلم"قال النووي يف  

 .انتهى. اهلل أكرب اهلل أكرب بنفس  واحد  : يقول ثمى . اهلل أكرب اهلل أكرب بنفس  واحد  : الذان فيقول يف أول  

ها عند الوصل   ا إعراب الراء بضم   .واهلل أعلم . فهذا ما تقتضه اللغة العربية . ا  لكوهنا خربوأمى

 .هـ  972توَّفى سنة املُ  .أمحد الفراهيدي رمحه اهلل طلقه هو اخلليل بنُ ن أَ مَ  أوُل  (9)

 .للدكتور أمحد سليامن ياقوت .21ص ( ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب )كتاب  

 .د أمحد عفيفي .89ص ( محد الفراهيدىالنحوية املنسوبة اىل اخلليل بن أاملنظومة )وكتاب  

 .أو يف الذان .أو تكبريات االنتقال .الراء عند افتتاح الصالة بضم   .اهلل أكربُ  :بأن قال(  9)
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ه لو أنى  ومعلوم   ,حن  وهو دون اللى  ,الوقف   يف حالة   ة  كَ ح باحلرَ ه صى ه أنى مر  صارى أَ قُ 

  .الة  الصى  ه يف صحة  ضى مل يَ  .ثال  مَ  ( )اجلاللةَ  َب نَص  بأن   نَ حَلَ 

ُ ال يُ  حلنا   يف الفاُتة   نَ لو حَلَ كام  كام  .هصالتُ وال . هقراءتُ  ه ال تبطُل فإنى  ,عنىاملَ  غري 

 .( )عليه منصوص   هو

  .يف ذلك ريض اهلل عنه نص   ا هل للشافعي  وأمى  

 .عىل ذلك نصى ه مل يَ نى فجوابه أَ 

 .يف القراءة   حن  وا عليه يف اللى بام نصُّ  اكتفاءا   صحاب  الَ  وكذلك غالُب 

                                                           

 . اسم اهللوهو  .لفظ اجلاللة: وكان الوىل أن يقول. كذا يف املخطوط( 9)

 .اهللَ َأكرب :يف ابتداء الصالة لوقيأن واملعنى  

قد حُييل معاين  لنى اللحانَ , حلانا   يكون اإلمامُ  أن   كرهُ وأَ : (9/939) "الم"إلمام الشافعي يف قال ا( 9)

وإن  حَلََن يف ُأم  القرآن حلانا  حُييُل معنى , ه صالُتهت  جزأَ حلنا  حُييل معنى القرآن أَ  ن  فإن مل يلحَ . القرآن

زئة  عنه َُ ن خلفه .يشء منها مل َأَر صالَته  ومل َأَر عليه إعادة  لنه لو . وإن  حَلَن يف غريها كرهُته, وال عمى

وإذا أجزَأته َأجزأت  َمن خلَفه إن  , ن  ُُتزئه صالتهترَك قراءَة غري  ُأم  القرآن وَأتى بأم  القرآن رجوُت أ

وَأكره أن  يكوَن , وإن  كان حلنُه يف ُأم  الُقرآن وغريها ال حُييُل املعنى َأجزأت  صالُته. شاء اهلل تعاىل

 .انتهى. إ ماما  بحال

 .{أنعمُت }أن  ضمى تاَء ب .إذا حلَن يف الفاُتة حلنا  خُيلُّ املعنى :(3/313) "املجموع"وقال النووي يف   

د {إياك نعبد}َأو كََّس كاف  ,َأو كََّسها وُتُب . َأو قال إياَء هبمزتني مل تصحى قراءُته وصالُته إن  تعمى

د, إعادة القراءة  {صاط}وصاد  {نستعنيَ }. ونون {نعبدَ }كفتح دال . وإن مل خيل املَعنى, إن مل يتعمى

َده مل َتبُطل قراءُته. ولكنىه مكروه  , تهوال قراء, ونحو ذلك مل تبُطل  صالُته ده ولو تعمى وال . وحيرُم تعمُّ

حيح هذا. صالته  .وبه قطع اجلمهورُ . هو الصى

ة وجه     واخلالف مبني  عىل: قال. الة معهأنى اللحَن الذى ال خيلُّ املعنى ال تصحُّ الص: ويف التتمى

 .انتهى كالم النووي. ؟.النظم فقطأو يف . يعا  واإلعراب مج. اإلعجاز يف النظم
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ال يف  فكالمه يف االستحباب   ,ربيالطى  كاملحب   .عىل ذلك منهم ومن نصى 

 ب  ال يُ  التكبري   ومدُّ , املد   لة  ذلك مع مسأَ  ذكر   بقرينة   .االشرتاط  
 ,بال خالف   ُل ط 

 .بال خالف   ة  نى ه ُس وحذفُ 

 .همد   وعدم   .هبمعنى حذف   .التكبري   م  عىل جز   "مالُ "يف  الشافعيُّ  نعم نصى 

 .( )هومتطيط  

 

                                                           

 . أو الذان ,سواء يف تكبريات الصالة .عن مسألة التكبري "الم"مل أر كالمه يف ( 9)

 . إنام نصى عليه يف الذان عموما  و 

 تخذَ وُأحبُّ إذا اختذ املؤذُن أن  يُ , فأحبُّ رفَع الصوت  للُمؤذ ن: (9/917) رمحه اهللفقال اإلمام  

يبلغ غاية من  عىل أن   أحد   نه ال يقدرُ ل, ذانعىل ترتيل ال الصوت يدلُّ  والرتغيب يف رفع   ,تا  صي  

ه نَ يبيذان وتَ ال ترتيَل  حبُّ فأُ  .انقطعَ  ورفعَ  وذلك أنه إذا حذَف  .ال  رتس   مُ تتابع إالى مُ  ه يف كالم  صوت  

بينها مع ويُ  .إدراجا   درَج تُ  قامة أن  يف اإل حبُّ وأُ  ,وال عجلةَ  ,يف الكالم وال تغن   .طيط  متَ  بغري  

انتهى  .االحتياط ما وصفُت  أنى  غريَ  ,اقامة أجزءوكيفام جاء بالذان واإل :قال الشافعي. دراجاإل

 .بتجوز قليل


